نمونه فرم كارنامه به فارسي
كارنامه سوابق آموزشي ،پژوهشي و اجرايي
اطالعات شخصي

كارنامه5931/8/15 :
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نام :مرضیه
نام خانوادگي :حسینی
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تحصيالت عاليه
رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل
تحصيل

كشور محل
تحصيل

تاريخ فراغت از
تحصيل

پرستاري

داخلي -جراحي

كارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

شيراز

ايران

4313

پرستاري

پرستاري

كارشناس

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

شيراز

ايران

پاياننامههاي نوشته شده در دوران تحصيل
عنوان پاياننامه

مقطع تحصيلي

بررسی تاثیرآرام سازی بنسون برمیزان اضطراب و شدت عالئمم ووارشمی بیمماران سمندرم
تحریک پذیرمراجعه کننمد بمه درمانهاایمای شمیید ویمی و مطیمری دانشمها عکموم پزشم ی
شیراز

سابقه ارائه خدمات آموزشي
مقطع تحصيلي
مؤسسه محل تدريس

4372

نام استاد يا اساتيد راهنما
مریم حضرتی – طاار دژپخش
دکترسیدعکیرضا تووی
دکترعبدالرضا رجائی رد

كارشناسي ارشد

نوع فعاليت

نوع درس*

عنوان درس

سال تدريس

دانشکده پرستاري مامايي
حضرت فاطمه زهرا(س)
بوشهر

كارشناسي پيوستته
ناپيوستتته پرستتتاري-
كارشناسي كتارداني
مامايي

تدريس

تئوري،كارآموزي

پرستتتاري داخلتتي-جراحتتي -4 9
پرستتاري يت ه-داخلتي جراحتي
مامايي

5981-88

دانشکده پرستاري مامايي
حضرت زينب(س) ياسوج

كارشناسي پيوستته
ناپيوسته پرستاري

تدريس

تئوري،كارآموزي

پرستاري داخلي-جراحي -9
پرستاري ي ه

 5987تاكنون

دانشکده پزشکي ياسوج

دكتري تخصصي

تدريس

پراتيک،كارآموزي

فن پرستاري

5987

دانشکده پرستاري مامايي آزاد
ياسوج

كارشناسي پيوسته
پرستاري

تدريس

تئوري،كارآموزي

پرستاري داخلي-جراحي -9
پرستاري ي ه

5987

سابقه ارائه خدمات حرفهاي (مشاوره ،همكاري و غيره)
نوع خدمت حرفهاي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات



تااااااااااريخ ارائاااااااااه
خدمات

طرح نير ي انساني

بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) بوشهر -بخشCCU

پرستار با مدرک ليسانس(استخدام آزمايشي استخدام رسمي)

بيمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) بوشهر -بخشCCU

پرستار با مدرک ليسانس(استخدام رسمي)

بيمارستان هاي حضرت فاطمه زهرا(س) بنت الهدي بوشهر-
دياليز  CCUسوپر ايز رباليني

7317-85

پرستار با مدرک فوق ليسانس)استخدام رسمي)

انستيتو كانسر تهران -بخش هاي  ICUجراحي

7385-81

مربي بامدرک فوق ليسانس -تدريس در س مختلف كارآموزي

دانشکده پرستاري مامايي حضرت فاطمه زهرا(س) بوشهر

7381-88

مربي بامدرک فوق ليسانس -تدريس در س مختلف كارآموزي

دانشکده پرستاري مامايي حضرت زينب ياسوج

 5987تا كنون

استاد مشا ر دانشجويان كارشناسي پرستاري

دانشکده پرستاري مامايي حضرت زينب ياسوج

 5987تا كنون

7317
7317-17

سابقه موقعيتها و پستهاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
مكان فعاليت
نوع وظايف محوله
سمت

نام ،رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

سوپر ايز رباليني

بررسي آموزش كمي
كيفي پرستاري باليني به
پرسنل پرستاري

بيمارستان هاي حضرت
فاطمه زهرا(س) بنت
الهدي بوشهر

عضو كميته آموزشي بيمارستان
بنت الهدي

عضويت هماهنگ كننده
كميته

بيمارستان بنت الهدي
بوشهر

تشويق ،بورس تحصيلي ،جوايز ،تقديرها
عنوان

فاطمه كشا رز كارشناس ارشد پرستاري

5974-81

5989-88
الهام كهنسال -كارشناس مامايي

علت دريافت

محل دريافت

مقام اعطاكننده

دانشجوی فعال و برگزیده اخالقی

حسن فعاليتت در د ره كارشناستي
ارشد پيگيري پايان نامه

شيراز

استتتتاد راهنمتتتا(متتتري
حضرتي)

کسب باالترین امتیاز در

جامع كاربردي بودن پايان نامه
شيراز

دا ران حاضتتتر رياستتتت
محترم دانشکده پرستاري
مامايي شيراز

سوپروایزرنمونه سال3108

تتت ش در جهتتت اهتتدان درمتتاني
بيماران

بوشهر

رياست محترم بيمارستان
فاطمتتتتتتتته زهتتتتتتتترا
(س)بوشهر(دكتر سنائي)

سوپروایزرنمونه

مشاركت فعال در اموزش پرستاري
مراقبت از بيماران

بوشهر

رياست محترم بيمارستان
فاطمتتتتتتتته زهتتتتتتتترا
(س)بوشهر(دكتر صالحي)

تقدیر نامه

فعاليتتت در انجتتام امتتور محولتته
آموزشي

بوشهر

رياستتت محتتترم دانشتتگاه
علتتوم پزشتتکي بوشتتهر (
دكتر ابراهيمي)

تقدير نامه ها در سالهای متمادی

فعاليت درجهت درمتان بيمتاران
انجام امور محوله

بوشهر

ارائه پایان نامه



تاريخ
لغايت
از

رياست بيمارستان فاطمته
زهرا (س)بوشهر)

تاريخ دريافت
5989
5989

3108

5984

5988

5971-88

تقدیر نامه

ر ز معل

ياسوج

دكتتتتتتتر عبدالصتتتتتتمد
كليدري(معا ن آموزشي)-
دكتتتتر ستتتيد ع االتتته
افتخاري(رئيس دانشگاه)

5988

تقدیر نامه

ر ز استتتاد مشتتاركت فعتتتال در
آموزش پرستاري

ياسوج

دكتتتر اردشتتير افراستتيابي
فتتتر -رياستتتت محتتتترم
دانشکده پرستاري مامايي
ياسوج

5983

تقدیر نامه -پرستار نمونه

ر ز پرستتتتار  -فعاليتتتت درجهتتتت
درمان بيماران انجام امور محوله

ياسوج

دكتر ستيد حستام التدين
نبتتتتوي زاده  -رياستتتتت
محتتترم دانشتتگاه علتتوم
پزشکي ياسوج

5983

تقدیر نامه

تولد حضرت فاطمته(س) -ر ززن-
فعاليت در راستاي تحقق اهتدان
برنامه هاي ستازمان بستيج جامعته
پزشکي

ياسوج

آقتتاي ستتاالر ا ميتتان-
سرهنگ د م پاسدار

5983

تقدیر نامه

ر ز معل

ياسوج

دكتتتر محمتتد العتتدل-
محمدحسين بهادرن اد

5931

تقدیر نامه

ر ز معل

ياسوج

دكتتتر اردشتتير افراستتيابي
فتتتر -رياستتتت محتتتترم
دانشکده پرستاري مامايي
ياسوج

31/1/51

تقدیر نامه

راه اندازي رشته پرستاري در مق ع
كارشناسي ارشد

ياسوج

دكتر هيبت الته صتادقي-
معا ن آموزشتي دانشتگاه
علوم پزشکي ياسوج

31/51/11

تقدیرنامه

ر ز معل

ياسوج

93/51/11

تقدیرنامه

ر ز معل

ياسوج

94/51/11

عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

عضو انجمن قلب ايران

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

همكاري علمي

تهران

سخنراني در همانديشي ،بازآموزي و غيره (بدون ارائه مقاله)
عنااااوان همانديشااااي ،باااااازآموزي و
عنوان سخنراني
غيره
پرستاري در بيماريهاي قلب عر ق

همتتايش سراستتري ستترطان،االش هتتا
راهکارهاي اجتماعي

محل برگزاري همانديشي ،باازآموزي
و غيره

مدت عضويت
از

لغايت

5831

تا كنون

تاريخ سخنراني

دانشگاه علوم پزشکي زنجان
5987/1/95



مراقبتهاي پرستاري در بيماران با مشک ت
دفعي

ا لين كنگره كولوپر كتولوژي ايران

انجمن كولوپر كتولوژي ايران –بيمارستتان
مي د

5981/51/9

مراقبتهاي پرستاري در بيماران با مشک ت
بي اختياري ادراري

د متتين ستتمينار بتتي اختيتتاري ادراري-
مدفوعي كولوپر كتولوژي ايران
همایش آشنایی پرسنن پرسنرا ب نا پر سن
علمی اجرایی اهناا اعانا -پیوننا عانو
تثبیت نقش پرسرا د گر ههاب همکر

انجمن كولوپر كتولوژي ايران –بيمارستتان
مي د

5981/51/4

دانشگاه علوم پزشتکي تهتران -بيمارستتان
امام خميني

5988/55/1

سرطان معده

كنگره سرطان معده

دانشگاه علوم پزشکي تهران -انستيتو كانسر
تهران

5987/4/59

بررسي ارتباط سرطان سلول سنگفرشي مخاط
دهان ير س پاپيلوماي انساني

ا لين كنگره ملي م العات اپيدميولوژي باليني
در دندانپزشکي

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

5988/3/4-8

پرستار پيوند اعضاء

فعاليت هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري
از

فصلنامه دنا

شركت در دورههاي مختلف (آموزشي ،پژوهشي و اجرايي)
نام دوره

ياسوج

نوع (سطح) دوره

كارشناس پ هشي

محل برگزاري

 87/51/8تا كنون

تاريخ برگزاري

-1آموزش  6ماهه مراقبت های ویژه CCU

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر-شيراز

5977/3/51
تا5978/9/51

-1كارگاه آموزش مفاهیم پایه فنآوری اطالعات

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5989/8/4تا
5989/8/58

-3كارگاه آموزش کامپیوتر ومدیریت فایل ها

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5989/8/11تا
5989/7/8

-7كارگاه آموزش واژه پرداز

پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 5984/55/3تا
5984/51/57

-5كارگاه آموزش صفحه گستردهr

پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/8/17تا
5981/3/11

-8كارگاه آموزش پایگاههای داده

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/55/54تا
5981/51/7

-1كارگاه آموزش ارائه مطلب

پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5988/55/8تا
5988/55/18

-8كارگاه آموزش اطالعات و ارتباطات

پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5984/4/8تا
5984/4/58

-9آموزش عفونت های بیمارستانی

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/1/5تا
5981/1/18

-11کارگاه آموزشی ترویج تغذیه باشیرمادر

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5989/55/18

-11کارگاه آموزش گزارش نویسی در پرستاری

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

84/7/1

-11کارگاه احیاء قلبی ریوی بالغین

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5984/51/11



لغايت

-11کارگاه آموزشی شیرمادر

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/51/3-51

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/55/4

-11کارگاه آموزشی استفاده ازتجهیزات پزشکی
-11کارگاه آموزشی مراقبت های ویژه پرستاری

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5981/3/55تا
5981/51/51

-11آموزش تست های آزمایشگاهی

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5988/51/54-51

-11آموزش مدیریت اورژانس بادیدگاه فرایندی

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5988/3/15-11

-11کارگاه آموزشی گزارش نویسی فنی

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

5988/51/53-58

-19دو دوره کارگاه آموزشی احیاء نوزاد

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
بوشهر

88/8/58

-11آموزش بیماریهای شایع حاملگی

آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
بوشهر

5981/8/58تا
5981/3/58

-11دوره آموزش ترویج و توسعه فرهنگ نماز

دفتر آموزش پ هش( 18
ساعت )

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
بوشهر

5981/51/14تا
5981/55/11

-11د ره ا ل آموزش اير حضتوري " توانمنتد ستازي كارشناستان

زارت بهداشتتتتتت،درمان
آمتتتتوزش پزشتتتتکي ( 84
ساعت)

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5981/3/58

-13د ره د م آموزش اير حضوري " توانمنتد ستازي كارشناستان

زارت بهداشتتتتتت،درمان
آمتتتتوزش پزشتتتتکي ( 38
ساعت)

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

-11کارگاه تکنيک هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي

مركتتز تحقيقتتات گياهتتان
دار يي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5987/3/1

-11کارگاه تکنيک هاي كار با حيوانات آزمايشگاهي

مركتتز تحقيقتتات گياهتتان
دار يي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5987/55/8-3

-11کارگاهآشنايي با ر ش هاي عصا ره گيري گياهان دار يي

مركتتز تحقيقتتات گياهتتان
دار يي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5987/55/51-58

-11کارگاه آموزشی خ قيت نوآ ري

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

-18کارگاهجستجوي منابع الکتر نبک Search

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

-12كارگاه برنامه متوسط جستجوي منابع الکتر نبک

معا نت آموزش ،تحقيقتات
فنتتتتتا ري -متتتتتديريت
پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

-33كارگاه مر ر سيستماتيک متاآناليز

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5987/51/11-15

Endnote & Endnote web

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5988/1/3

-31كارگتتتتتتاه آشتتتتتتنايي بتتتتتتا ر شتتتتتتهاي جستتتتتتتجو در

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

5988/1/51

كاركنان نظام س مت "

کاركنان نظام س مت "

-37كارگاه آشنايي بانرم افزار

اينترنت،جستتتجوگرها،راهنماها Googling،ستتايت هتتاي جتتامع
پزشکي



5987/55/5-55

5987/55/18-17
5987/51/51-58

-33كارگاه آشنايي باSPSS

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

88/4/3-51

-37كارگاه يک ر زه طراحي تحقيق()Study Design

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

88/4/15

-35كارگاه نمونه گيري()Sampling

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

88/4/95

-38كارگاه پر پوزال نويسي مشاركتي()Learningby Doing

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/4/8

-31كارگاه مديکال ژ رناليس

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/4/59

-38كارگاه د ر زه Excel

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/4/18-17

-32كارگاه د ر زه آشنايي با)SPSS(2

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/4/18-13

-73كارگاه يک ر زه آموزش مقدماتيWord 2007

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/4/91

-77كارگاه آموزشي ه انديشي اساتيد مشا ر در ارتباط با دانشجو

معا نت دانشجويي ،فرهنگي

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/7/17

-71كارگاه يک ر زه Endnote X3

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/51/14

-73د ره آموزشي مديريت بحران در عرصه بهداشت درمان

زارت بهداشتتت درمتتتان
آموزش پزشتکي  -معا نتت
آموزشي دانشکاه – آموزش
مدا م دانشکاه

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
استان كهگيلويه بوير احمد-ياسوج

83/51/58

-77سمينار مديريت بحران در بهداشت درمان  -يک ر زه

ستتتازمان بستتتيج جامعتتته
پزشکي استان كهگيلويته
بوير احمد

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/51/1

-75كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي(آيين همسر داري) -يک ر زه

معا نتت توستعه متديريت
ستترمايه انستتاني رياستتت
جمهوري

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/51/8

-78همايش من فه اي س مت پ هي در قرآن كري  -برنامه هاي

معا ن آموزش ،تحقيقتات
فتتن ا ري -دفتتتر آمتتوزش
مدا م جامعه پزشکي استان

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

83/51/58

-71كارگاه يک ر زه Powerpoint 2007

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-
احد كنگره ها سمينارها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/11/54

-78كارگاه آموزشي منابع الکتر نيک مشترک دانشگاه

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/19/14

آموزشي مدا م –  1امتياز بازآموزي

احد كنگره ها سمينارها
-72كارگاه آموزشي(دانشيار) يک ر زه منابع الکتر نيکي اط عات

نسي ايمان -موسسه علمي
پ هشي تحقيقاتي



دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/14/14

-53كارگاه آشنايي با نرم افزار Stata

معا نت آموزش ،تحقيقات
فنا ري -مديريت پ هشي-

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/19/95

مديريت م العات توستعه
آمتتتتتتتتوزش علتتتتتتتتوم
پزشکي()EDC

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/14/11

مركز ه انديشي استادان
نخبگتتان دانشتتگاهي -نهتتاد
نماينتتتدگي مقتتتام معظت ت
رهبري در دانشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتتي درمتاني
ياسوج

31/11/11

د متتتين كنگتتتره انجمتتتن
نفر لوژي كودكان ايران

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

احد كنگره ها سمينارها
-57كارگاه طرح درس برنامه ريزي درسي

-51طتترح آموزشتتي ضتتيافت انديشتته استتتادان بتتا موضتتو "عل ت
دين" "آداب تعلي
 91ساعت

تربيت در اس م""،انديشه سياستي در است م"-

-53كارگاه آموزشي دياليز صفاقي ابسته به د متين كنگتره انجمتن
نفر لوژي كودكان ايران –  1امتياز فعاليت هاي آموزشي پ هشتي-
آموزش مدا م
-57كارگاه آموزشي يور ديناميک سوندگذاري به ر ش تميز()CIC

د متتتين كنگتتتره انجمتتتن
نفر لوژي كودكان ايران

-55كارگاه پيشرفته ارزيابي دانشجو با تاكيد بر آزمون هاي كتبي

دانشتتتگاه علتتتوم پزشتتتکي
ياسوج -معا نت آموزشي
متديريت مركتز م العتتات
توسعه آموزش پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

-58كارگاه پيشرفته كار با حيوانات آزمايشگاهي

دانشتتتگاه علتتتوم پزشتتتکي
ياسوج -معا نت تحقيقات
فنتتا ري-مركتتز تحقيقتتات
گياهتتان دار يتتي كميتتته
تحقيقات دانشجويي

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

-75کارگاه مقدماتی روش تحقیق کیفی

دانشتتتگاه علتتتوم پزشتتتکي
ياسوج -معا نت پ هشي

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

ابسته به د مين كنگره انجمن نفر لوژي كودكتان ايتران –  1امتيتاز
فعاليت هاي آموزشي پ هشي -آموزش مدا م

انتشارات
الف) كتب منتشرشده
همكار /همكاران

میناز موقر-مرضیه حسینی
سمممممیما محممممممد حسمممممینی،،ابراایم
مومنی،سم ینه ورمممز نژاد،میتممرا
صفری،شمممممممیال نجفی،محبوبممممممممه
شریفی،سمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممیدجواد
سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادات،دکترمحمد
ذولعدل،خیرالمممه نوزیاتن،مسمممعود
مویمی،میرانهیممز عس م ریان،لیال
نی مممممممممروز،میین روزیطکمممممممممب،
مرضممممممممممممممممیه حسممممممممممممممممینی،عکی
عباسی،حمید خکوی رد

عنوان كتاب

آسم,
آلرژی واوزما
ارزیممممممابی درونممممممی دانشمممممم د
پرستاری و مامایی یاسوج

نوع كار
(ترجمه،
تأليف،
گردآوري،
ويرايش)
تالیف
تالیف



31/14/13

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

ناشر

31/14/91

31/51/59-54

 31/3/91تا31/51/5

39/8/11-11

شهر و كشور
محل نشر

سال چاپ

انتشارات سپاه

ايران  -تهران

انتشااااارات م اااااوت موز اااای
دانشااااااگاه علااااااو پ ااااااکی و
خااادمات بهدا اااتی و درماااانی
ياساااااااوج مرک مطال اااااااات و
توس ه موزش علو پ کی

ايران  -ياسوج

دردست
چاپ
تیر ماه-
4311

ب) مقاالت منتشرشده
نويسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

 -5مريم حضرتی مرضیه حسینی طاهره
دژپخش دکترسیدعلیرضا تقوی
دکترعبدالرضا رجائی فرد

بررسی تاثیر
را سازی بنسون بر
میااا ان اضااااطرا و اااادت ع ئاااام وار اااای
بیماران ساندر تررياپ پريرمراج اه کنناده باه
درمانگاههااای ااهید فقهاای و مطهااری دانشااگاه
علو پ کی یراز

فصلنامه علمي
پژوهشي
ره ورد دانش -
اراک

 -2مرضیه حسینی لی نیکروز عبدهللا
پورصمد دکترسیدعلیرضا تقوی
دکترعبدالرضا رجائی فرد

بررسی تاثیر
را سازی بنسون بر
میااا ان اضاااطرا و کیفیااات زناااد ی بیمااااران
سااااااندر ترريااااااپ پريرمراج ااااااه کننااااااده بااااااه
درمانگاههااای ااهید فقهاای و مطهااری دانشااگاه
علو پ کی یراز
بررسی تاثیر
کاربرد را سازی بنسون بر
می ان اضطرا ع يم وار ی و کیفیت
زند ی بیماران مبت به سندر ترريپ
پريرمراج ه کننده به درمانگاههای هید فقهی
و مطهری دانشگاه علو پ کی یراز
نگرش پرستاران اغل در بیمارستان های
ياسوج در مورد اموزش به بیمار 11-4311

 -8مرضیه حسینی مريم حضرتی عبدهللا
پورصمد

 -4ابراهیم مومنی سکینه رم نژاد مرضیه
حسینی سیما مرمد حسینی جان مرمد ملپ
زاده

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

1

1-46

4313

نهم

فصلنامه علمي
پژوهشي
ارمغان دانش  -ياسوج

دوره 44

 (4ماره
پی در پی
)43

444-444

فصلنامه علمي
دانشکده پرستاری و
مامايی حضرت
زينب(س)ياسوج

دوره 3

4و2
( ماره پی
در پی  1و
)1

23-31

بهار و تابستان
4317

فصلنامه علمي
دانشکده پرستاری و
مامايی حضرت
زينب(س)ياسوج
فصلنامه علمي
پژوهشي-
نشريه جراحی
ايران

دوره 3

دوره 41

4و2
( ماره پی
در پی 47
و )41
2

33-64

بهار و تابستان
4311

32-31

تابستان 4314

9

)(8s

9-14

2013

)(8s

1-4

2013

5-8

2013

4313

4313

 -5لی نیکروز مهین روزی طلب مرضیه
حسینی مرمد مهدی نقی زاده سمیه
عظیمی

مقايسه تشخیص اولیه و نهايی کیست هیداتید
بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان
هید بهشتی ياسوج14-18

6-Marziyeh Hosseini 1,
Reza Ghafarian Shirazi 1,2,
Abasali Karimi1, Mohamad
Taher Rezanejad1, Hamid
Reza
*Ghafarian Shirazi3
7-Mohamd Taher
Rezanejad1, Nazanin
Ghafarian Shirazi2,
Marziyeh Hosseini1,
Mohammad Hossein
Bahadornejad1,
Hamid Reza Ghaffarian
*Shirazi1, 3
3-Hamid Reza Mohamadi 1,
Marziyeh Hosseini1,
Yasaman Ghafarian Shirazi
2, Mohamad Taher
Rezanjad1, Hamid
*Reza Ghaffarian Shirazi1, 3

The study of committing
suicide and its related
factors in a control case
study

J Am Sci
2013; 9(8s):914]. (ISSN:
1545-1003).

Study of Health-promoting
behaviors of male and
female students. Yasuj
University of Medical
Sciences,
Yasuj 2012

J Am Sci
2013;9(8s):14]. (ISSN:
1545-1003).

9

The study of effective
factors on mutual
cooperation between
health personnel and
clinical medical students
in Yasuj Medical Sciences
University

J Am Sci
2013;9(8s):58]. (ISSN:
1545-1003).

9

)(8s

 -9فاطمه ودرزی مرضیه حسینی
فاطمه حکمت زاده

بررسی خصوصیات بالینی مبت يان به
واژينوز باکتريال در درمانگاه زنان
بیمارستان امیر المومنین هر اهواز

مجله دانشگاه علو
پ کی فسا

4

2

241-224

 -50فاطمه ودرزی مرضیه
حسینی ابراهیم مومني

تاثیر قرص هاي خوراكي پیشگیري از
بارداري بر كیفیت زند ي زنان مراج ه
كننده به مراك بهدا تي درماني هر
ياسوج سال 4314

فصلنامه علمي
پژوهشي
ارمغان دانش -
ياسوج

41

3

242-284



بهار4311

 -55ه نجفی دولت باد اورنگ
اي می مرتضی عسکری مهین
روزيطلب *مرضیه حسینی

نام و نام خانوادگی داور
مرضیه حسینی
مرضیه حسینی
مرضیه حسینی

فصلنامه علمي
پژوهشي
ارمغان دانش -
ياسوج

می ان هم خوانی در ثبت اط عات
دارويی بین کاردکس و کارت های
دارويی با پرونده بیماران در بیمارستان
های موز ی هر ياسوج

عنوان پروپوزال يا گزارش نهايی
تاثیر ورزش پیالتس بر عالیم و عمک رد اندام اای
تحتانی بیماران روماتیسم مفصکی
تاثیر ب ارویری الهوی خود مراقبتی اورم بر
خستهی  ،عمک رد حرکتی و تعادل بدنی بیماران
مولتیپل اس کروزیس
بررسی میزان رسودوی شغکی و عوامل مرتبط با
آن در پرسنل آزمایشها اای طبی شیر
یاسوج0121

مقاالت ارائه شده در همايش ،كنفرانس و غيره
عنوان مقاله
نويسنده(گان)

24

نام و نام خانوادگی
مجری طرح
دکتر اردشیر
ا راسیابی ر
دکتر اردشیر
ا راسیابی ر
مسئول کمیته
نحویوات دانشجویی
دانش د
پیراپزش ی-آقای
زندی

3

4314

274-272

تاريخ

نوع داوری
0121/01/92

پروپوزال
پایان نامه دانشجویی
پروپوزال
پایان نامه دانشجویی

0101/10/00

طرح تحویواتی

عنوان همايش ،كنفرانس و غيره

محل
برگزاري

 -5مرضی حسینی-
دکررسیاعلیرضا تقوب

استرس و سندر روده ترريپ پرير

ششنمی سنمینا سراسنرب یما یهناب ناشنی ا
اسررس

یراز

نحوه
ارائه
مقاله
(سخنرا
ني يا
پوستر)
پوستر

 –2مرضیه حسینی
 -8مرضاااااااایه حسااااااااینی-
مژ ااااااان ناااااادافی -سااااااایما
مرمدحسینی
 -4مرضاایه حسااینی-وياادا
چهری

نااااثیر رامساااازی بااار ااادت يبوسااات بیمااااران
سندر روده ترريپ پرير
تاثیر استرس بر نازايی

ا لنی کنرنرک کولوپر کرولننویب اینراو د مننی
سمینا ی اخریا ب ادا ب – مافوعی
د می کنررک ی المللی یاو

تهران

سخنران
ی
پوستر

5981/4/15

نگر ی اقتصادی به درماان بیمااران مبات باه
سرطان

 -5مرضاااااایه حسااااااینی –
دکتر الها ريا

بررساااای ارتباااااط ساااارطان م ااااده و عفوناااات
هلیکوباکترپیلوری

اولاااااااااااین ردهماااااااااااايی سراساااااااااااري
سرطان چالشاااااااااااها و راهکارهاااااااااااای
اجتماعی
سااومین کنگااره ساارطان هااای دسااتگاه
وارش

اصفهان

پوستر

5987/1/58

تهران

پوستر

5987/3/55

-8مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

بررسي ارتباط تيترانتي باديهاي ضدتوكسوپ ستما در سترم
زنان باردار با سقط جنين

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/51

-1مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

تهران

سال ارائه

5989/5/14

5981/3/51

بررسي عوامل خ ر مرتبط با كيست هيداتيک راهکارهاي
ان

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/51

بررسي اپيدميولوژيکي مورفولوژيکي بيماري سياه زخ

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/54

-8مرضيه حسيني  -لي نيکر ز



بررسي اپيدميولوژيکي عوارض اسکلتي –مفصلي بر سلوز

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/51

-2مرضيه حسيني  -لي نيکر ز
-73مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

بررسي افتراقي لپتو سپير زيس از ساير بيماريهاي تب دار

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/54

-77مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

هليکو باكترپيلوري عامل ارتباطي انسان دام

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

پوستر

5988/55/54

-71مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

بررسي سر اپيدميولوژيکي يتر س تتب ختونريزي دهنتده
كريمه –كنگو در دام ها

همايش من قه اي بيماريهاي مشترک انسان دام

كرمان

سخنرانی

5988/55/58

-73مرضيه حسيني – معصومه

بررسي تاثير تهاج فرهنگي بر ست مت ر انتي اجتمتاعي
جوانان

ا لين همايش سراسري جوان سال ،سرمايه ملي

بوشهر

پوستر

5988/55/18

-77مرضيه حسيني-لي نيکر ز-

ارتباط عفونت هليکوباكترپيلوري با نابار ري در زنان(بين
المللي)

ر يان:پزشکي توليتدملل ختدمات نتوين ستلول
درماني

تهران

پوستر

5988/17/14

محمدپور كلده
يدا اهري
-75لي نيکر ز -مرضيه

تأثير درمتان هتاي شتناختي -رفتتاري در ميتزان رضتايت
زناشويي ز جهاي نابار ر(بين المللي)

ر يان:پزشکي توليتدملل ختدمات نتوين ستلول
درماني

تهران

پوستر

5988/17/14

 -78يدا اهري -مرضيه

بررسي تاثير آموزش بر كاهش اض راب زنان نابتار ر تحتت
درمان(بين المللي)

ر يان:پزشکي توليتدملل ختدمات نتوين ستلول
درماني

تهران

پوستر

5988/17/14

-71مرضيه حسيني-لي نيکر ز-

بررسي اگونگي حفظ بتار ري در زنتان مبتت بته سترطان
آند متر

كنگره حفظ بار ري در سرطان

تهران

پوستر

5988/51/14

-78مرضيه حسيني – مهناز

بررسي حقوق كودكان حاصل از رح جايگزين

همايش ملي حمايت از حقوق كودک دانشگاه آزاد
اس مي احد دامغان

سمنان

سخنرانی

5988/11/8

-72مرضيه حسيني-لي نيکر ز-

بررسي ارتباط سترطان ستلول سنگفرشتي مختاط دهتان
ير س پاپيلوماي انساني

ا لين كنگره ملي م العات اپيدميولوژي باليني در
دندانپزشکي

كرمان

سخنرانی

5988/13/1

-13فاطمه ديزجاني -مرضيه

بررسي اش پوشي از سوي مردان رعايت حجاب از سوي
زنان بر نهادينه سازي عفان حجاب در جامعه اس مي

د مين همايش كشوري عفان حجاب

ياسوج

سخنرانی

5983/11/5

-17لي نيکر ز  -مرضيه حسيني

گزيده اي از ثمرات حجاب براي زنان

د مين همايش كشوري عفان حجاب

ياسوج

سخنرانی

5983/11/95

-11مرضيه حسيني -فاطمه

حجاب فعاليتهاي اجتماعي از ديدگاه اس م

د مين همايش كشوري عفان حجاب

ياسوج

سخنرانی

5983/11/1

-13لي نيکر ز  -مرضيه

گرايش به حجاب راهي براي كنترل فحشا بزهکتاري هتاي
اجتماعي

د مين همايش كشوري عفان حجاب

ياسوج

سخنرانی

5983/11/5

-17لي نيکر ز  -مرضيه

نقش بدحجابي در افزايش تجردگرايي

د مين همايش كشوري عفان حجاب

ياسوج

سخنرانی

5983/11/1

 -11لي نيکر ز  -مرضيه
حسيني

سرانجام حاملگي در مادران مبت به صر

نهمين كنگره اعصاب كودكان ايران

-18مرضيه حسيني  -لي نيکر ز

مشک ت ر اني كودكان مبت به صر

نهمين كنگره اعصاب كودكان ايران

پوستر

5988/51/1

-11سکينه گرمزن اد – اعظ

طتتب آيتتور دا ر يکتتردي بتتي خ تتر در درمتتان بيماريهتتاي
كودكان

همايش كشوري س مت محوري در طب كودكان

بندر
عباس
بندر
عباس
ياسوج

پوستر

5988/51/1

پوستر

5988/55/11

-18لي نيکر ز  -مرضيه

اگونگي تاثير بازي هاي كامپيوتري برر ند ااقي كودكان

همايش كشوري س مت محوري در طب كودكان

ياسوج

پوستر

5988/55/15

-12علي عباسي -مهين ر زي لب

كودک آزاري

همايش كشوري س مت محوري در طب كودكان

ياسوج

پوستر

5988/55/11

 -33مهين ر زي لب  -مرضيه

مر ري بر دار هاي گياهي موثر در كنترل تشنج كودكان

همايش كشوري س مت محوري در طب كودكان

ياسوج

پوستر

5988/55/15

-37لي نيکر ز  -مرضيه

بررسي تاثير اكسيناسيون كودكان مبت به آس بتر عليته
آنفوالنزا در كاهش حم ت حاد آس

همايش كشوري س مت محوري در طب كودكان

ياسوج

پوستر

5988/55/11

-31بي ن محمدي -مرضيه

كاربرد مراقبت مبتني بر شتواهد در آمتوزش مهتارت هتاي
باليني پرستاري

شصت ششتمين همتايش سراستري تتازه هتاي
پزشکي پيراپزشکي

اصفهان

پوستر

5988/8/13

-33بي ن محمدي -مرضيه

لز م شناخت سبک هتاي يتادگيري دانشتجويان پرستتاري
جهت آموزش باليني موثر

شصت ششتمين همتايش سراستري تتازه هتاي
پزشکي پيراپزشکي

اصفهان

پوستر

5988/8/13

-37مرضيه حسيني – لي

بررسي اهميت مديريت بحران در ب ياي طبيعي

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/18

حسيني -يدا اهري
حسيني-لي نيکر ز
سکينه گرمزن اد
موقر -لي نيکر ز
يدا اهري
حسيني

ديزجاني
حسيني
حسيني

جوكار  -مرضيه حسيني
حسيني
 مرضيه حسينيحسيني
حسيني -مهناز موقر
حسيني  -علي عباسي
حسيني  -علي عباسي
نيکر ز



-35مرضيه حسيني – لي

لز م آگاهي عمومي از اصول مديريت بحران

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/14

-38لي نيکر ز -مرضيه حسيني

بررستي اهميتتت متتديريت بحتران استتکان آ ارگتتان ب يتتاي
طبيعي ايرطبيعي

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/19

-31سکينه گرمزن اد-مرضيه

بررسي اگونگي برخورد با زنان باردار تر متاتيزه در ب يتاي
طبيعي

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/14

-38لي نيکر ز -فاطمه

لز م آموزش عمومي عل ارگونوميک كاربرد آن در ب يا

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/14

-32لي نيکر ز -مرضيه حسيني

بهداشت تغذيه در زمان ب ياي طبيعي

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/18

نيکر ز -مرضيه حسيني

ضر رت ايجاد با ر فرهنگي استحکام ستازي ستاختمانها در
راستاي توسعه پايدار

اهتارمين كنگتتره بتين المللتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

تهران

پوستر

5988/3/19

حسيني -فاطمه ديزجاني

لز م آشنايي سازمانهاي امدادي با عوامل تستهيل كننتده
موانع ارائه خدمات س متي در زمان قو ب ياي طبيعي

اهتارمين كنگتتره بتين المللتتي بهداشتتت،درمان
مديريت بحران در حوادث ايرمترقبه

بررسي تاثيرآموزش كوتاه مدت دراز مدت آرامسازي
بنسون بر شدت پيچش شکمي بيماران مبت به سندرم
ر ده تحريک پذير

كنگره سراسري طب سنتي درمانهاي
تلفيقي دار هاي گياهي

لرستان-
خر باد

نيکر ز-فاطمه ديزجاني

حسيني
ديزجاني -مرضيه حسيني

-73فاطمه ديزجاني -لي
 -77لي نيکر ز -مرضيه
-71مرضيه حسيني -مري

حضرتي -دکررسیاعلیرضا تقوب

تهران

پوستر
سخنرانی

5988/3/14
5983/8/53-15

 -73مرضيه حسيني

محلول هاي نمکي قندي انديکاسيون كنتر
انديکاسيون آنها

سمينار كاربرد محلول هاي تزريقي در
آموزش بالين)كد )93555

ياسوج

سخنراني

5983/3/8

 -77مرضيه حسيني -لي

بررسي موازين اخ قي در پ هشهاي پرستاري

كنگره سراسري اخ ق در پرستاري-بسيج
جامعه پزشکي

تهران

پوستر

5983/55/57

 -75مرضيه حسيني -مري

تاثير آرامسازي بنسون بر كيفيت زندگي بيماران
مبت به سندرم ر ده تحريک بذير

همايش سبک زندگي

س مت

ياسوج

پوستر

5983/51/51-51

 -46مرضيه حسيني -لي

بررسي اخت الت ر انپزشکي در مبت يان به ايدز
اعتياد

همايش سبک زندگي

س مت

ياسوج

پوستر

5983/51/51-51

تهران

پوستر

5983//

نيکر ز
حضرتي -عبداهلل پورصمد
نيکر ز

مراقبت ها حمايتي تسکيني در بيماران
مبت سرطان

 -71مرضيه حسيني -لي
نيکر ز
 -78ابراهي مومني -مرضيه

The effect of Benson relaxation
technique training short and long term
on severiety of sucking sensation in the
epigastrium symptom and anxiety level
of patients with irritable bowel
syndrome
The effect of Benson relaxation
technique training short and long term
on severiety of eructation symptom
and anxiety level of patients with
bowel syndrome irritable

 -53مرضيه حسيني – عبااهلل
پو صما

بررسي تفا ت دهنده زنده مرده بر كاركرد ديررس
كليه پيوندي در كودكان
Mental health in unattended children

حسيني -دكتر سيد عليرضا
تقوي -دكتر عبدالرضا رجايي
فرد
 -72لي نيکر ز -مرضيه
حسيني -دكتر سيد عليرضا
تقوي -دكتر عبدالرضا رجايي
فرد

 -53مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی
 -57مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی
 -51ناز فرين
مرضيه حسيني

حسینی-

سومين همايش بين المللي سيکوسوماتيک

سومين همايش بين المللي سيکوسوماتيک

اصفهان

اصفهان

پوستر

پوستر

5931/19/4-8

5931/19/4-8

د مين كنگره انجمن نفر لوژي كودكان ايران

مشهد

پوستر

14/43/21-34

International congress of
neonatal and childhood
nutrition,growth and
development
International congress of
neonatal and childhood
nutrition,growth and
development
International congress of
neonatal and childhood
nutrition,growth and
development

مشهد

پوستر

14/47/43-47

مشهد

پوستر

14/47/43-47

مشهد

پوستر

14/47/43-47

Factor affecting breastfeeding

Effect of breastfeeding on blood
glucose infants with hypoglycemia in
birth



هشتمين كنگره د ساالنه انجمن آس
آلرژي ايران

یراز

پوستر

14/41/44-43

آلرژيک تظاهرات ژيارديا بر ز ارتباط بين ابت ء به
پوستي در كودكان

هشتمين كنگره د ساالنه انجمن آس
آلرژي ايران

یراز

پوستر

14/41/44-43

 -55يدا اهري – نادره باقري

بررسي اعتقادات مذهبي بيماران در س متي
تسريع در بهبودي آنها

د ازدهمين همايش ساالنه آسيب شناسي ايران
ششمين همايش ساالنه انجمن سرطان ايران

 -53مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی

 -57ناز فرين

حسینی-

مرضيه حسيني

 -مرضيه حسيني

A study of some environment fators in
Asthma among children

تهران

سخنراني

11/41/27-21

 -58مرضيه حسيني -يدا
اهري

كودكان مبت به سرطان بازگشت به مدرسه

سيزدهمين همايش ساالنه آسيب شناسي ايران
هفتمين همايش ساالنه انجمن سرطان ايران

تهران

سخنراني

14/47/27-21

 -51مرضيه حسيني -يدا
اهري

حمايت جسمي ر اني در كودكان مبت به سرطان

سيزدهمين همايش ساالنه آسيب شناسي ايران
هفتمين همايش ساالنه انجمن سرطان ايران

تهران

سخنراني

14/47/27-21

 -58يدا اهري  -مرضيه

بررسي تغذيه در كودكان مبت به سرطان

سيزدهمين همايش ساالنه آسيب شناسي ايران
هفتمين همايش ساالنه انجمن سرطان ايران

تهران

سخنراني

14/47/27-21

 -52مرضيه حسيني – عبااهلل
پو صما

بررسي تاثيرآموزش كوتاه مدت دراز مدت
آرامسازي بنسون بر شدت پيچش شکمي
بيماران مبت به سندرم ر ده تحريک پذير

نخستين همايش بين المللي علمي -
پ هشي دانشجويان ايراني دانشگاههاي
ارمنستان

ارمنستان

پوستر

14/46/26-27

 -83مرضيه حسيني – عبااهلل
پو صما

لز م تشخيص بيماري عر ق كر نر در بيماران
دريچه اي قلبي قبل از عمل جراحي

هغدهمين كنگره انجمن قلب ايران

تهران

سخنراني

14/42/1

حمايت از گريه شيرخواران در پر سه هاي
دردناک

همايش كشوري فرصت ها االش هاي
استقرار منشور حقوق بيمار

ياسوج

پوستر

14/41/21-34

 -81لي نيکر ز،مرضيه

مديريت س مت امنيت فرهنگي محيط
زندگي

همايش سراسري همه براي س مت

حسيني

 -87لي نيکر ز،بهنوش
مي دپور،مرضيه حسيني،اصغر
نيک ر ز
حسيني،علي خاني

كرمان

پوستر

14/43/1-3

 -83لي نيکر ز،مرضيه حسيني

س مت كودک پرستار

همايش كشوري فرصت ها االش هاي
استقرار منشور حقوق بيمار

ياسوج

پوستر

14/41/21-34

 -87لي نيکر ز،مرضيه حسيني

حقوق بيمار بيهوش پرستار

همايش كشوري فرصت ها االش هاي
استقرار منشور حقوق بيمار

ياسوج

پوستر

14/41/21-34

 -85ابراهي مومني – مرضيه

حفط محرمانگي در درمان نابار ري تا كجا؟

د مين همايش سراسري اخ ق شيوه هاي
نوين درمان نابار ري

جهرم

پوستر

14/41/23-23

حسيني

 -88مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی
 -81مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی
مرضيه حسيني – عبدهللا
پورصمد
 –88ناز فرين

حسینی-

مرضيه حسيني

 -82مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی

بررسي حقوق كودک حاصل از ر ش هاي كمک بار ري

د مين همايش سراسري اخ ق شيوه هاي نوين
درمان نابار ري

جهرم

پوستر

31/13/19-11

رح جايگزين به مانند اهداي عضو

د مين همايش سراسري اخ ق شيوه هاي نوين
درمان نابار ري

جهرم

پوستر

31/13/19-11

The 2 nd International congress of

مشهد

پوستر

14/41/21-34

Differnce between live and dead donor on
delayed graft function in children

تاثير كيفيت زندگي كاري پرستاران بر كيفيت عملکرد
باليني حرفه اي آنها

بررسي احياء قلبي ريوي
بيماران

فاكتور هاي موثر در بقاء

Iranian society of pediatric
Nephrology
سومين همايش سراسري راهکارهاي ارتقاءكيفيت
خدمات پرستاري مامايي

همايش كشوري پيراپزشکي س مت



يزد

ياسوج

پوستر

پوستر

35/11/53-15

35/11/58-15

 –70ناز فرين

حسینی-

مرضيه حسيني

-17فاطمه گودرزي -مرضيه

بررسي رعايت حقوق بيمار در راب ه با نيازهاي آموزشي ي
توسط تي درماني  -مراقبتي

كاربرد ماساژ درماني در بارداري زايمان

همايش كشوري پيراپزشکي س مت

همايش كشوري پيراپزشکي س مت

ياسوج

ياسوج

پوستر

پوستر

35/11/58-15

35/11/58-15

حسيني

مرضيه حسيني – ناز فرين
حسینی
مرضيه حسيني – ناز فرين
حسینی
ناز فرين حسینی -مرضيه
حسيني

سکینه رم

نژاد -مرضيه

حسيني

-11مرضيه حسيني –
ناز فرين حسینی

 –78ناز فرين

بررسی چگونگی حفظ باروری در زنان مبت به
سرطان ندومتر

اولین همايش ملی بهدا ت باروری و ناباروری

اصفهان

پوستر

14/7/27-27

بررسی تاثیر موزش بر کاهش اضطرا زنان نابارور
ترت درمان

اولین همايش ملی بهدا ت باروری و ناباروری

اصفهان

پوستر

14/7/27-27

تغذيه انحصاري با شير مادر

عوامل تاثيرگذار

حسینی-

حسینی-

جنگ با بیماری:خود مديريتی در
صرع

حسینی-

مديريت درمان صرع از نگاه
بیماران :بیماری مروری يا بیمار
مرور؟

مرضيه حسيني

 –71ناز فرين

ارتباط عفونت هلیکباکترپیلوری با ناباروری در زنان

اولین همايش ملی بهدا ت باروری و ناباروری

اصفهان

پوستر

14/7/27-27

ادراک بیماران از صرع و تهديد
هويت :يپ مطال ه کیفی

مرضيه حسيني

 –74ناز فرين

تاثير درمانهاي شناختي – رفتاري در ميزان رضايت
زناشويي ز جهاي نابار ر

اولین همايش ملی بهدا ت باروری و ناباروری

اصفهان

پوستر

14/7/27-27

مرضيه حسيني

كنگره ملي س مت خانواده

تهران

سخنراني

35/11/58-15

كنگره بين المللي صر

اصفهان

پوستر

31/17/57-53

كنگره بين المللي صر

كنگره بين المللي صر

اصفهان

اصفهان

پوستر

پوستر

31/17/57-53

31/17/57-53

 –77فاطمه ودرزی-
مرضيه حسيني-معصومه راستي

The impact of maternal factors on
children with congenital heart
disease

كنگره بين المللي تازه هاي قلب عر ق

شيراز

سخنراني

5939/1/1-1

–77مرضيه حسيني-نازآفرين

Family Management When a Baby
Is Diagnosed With
Hypoplastic Left Heart Syndrome

كنگره بين المللي تازه هاي قلب عر ق

شيراز

سخنراني

5939/1/1-1

حسيني -فاطمه ودرزی

 –73نازآفرين حسيني -
مرضيه حسيني -سيد عبدالرضا
محمودي راد

A review study of parents reaction
to the diagnosis of congenital heart
disease and the influence on
infants

كنگره بين المللي تازه هاي قلب عر ق

شيراز

سخنراني

5939/1/1-1

 -12مرضيه حسيني

آيا نياز به اثبات عقايد ديني با علوم مي باشد؟

 -83مرضيه حسيني

ا قات فراات از ديدگاه اس م

ياسوج

پوستر

39/1/55-51

 -87مرضيه حسيني

بررسي نقش عدالت در ظايف مديريت با بهرهمندي از
قرآن رهنمودهاي ائمه اطهار ( )

همايش کشوری علم دينی دين
علمی :فتمان ت املی رهبری دانشگاه و
حوزه
همايش کشوری علم دينی دين
علمی :فتمان ت املی رهبری دانشگاه و
حوزه
همايش کشوری علم دينی دين
علمی :فتمان ت املی رهبری دانشگاه و
حوزه

ياسوج

پوستر

39/1/55-51

ياسوج

پوستر

39/1/55-51



 -81مرضيه حسيني

ضر رت آشنايي محص ن حوزه دانشگاه با اهره هاي
ماندگار علمي – فرهنگي جهان اس م ايران

 -83مرضيه حسيني

جايگاه نقش تبين اقعه شِعب ابيطالب تحري هاي
كنوني دشمنان در راستاي بصريت افزايي افکارعمومي

 –34مرضيه حسيني-نازآفرين

Loneliness Status of the Elderly Living in
Nursing Homes versus Those Living with
Their Families in Yasuj

همايش کشوری علم دينی دين
علمی :فتمان ت املی رهبری دانشگاه و
حوزه
همايش کشوری علم دينی دين
علمی :فتمان ت املی رهبری دانشگاه و
حوزه
1 st International
Nursing&Midwifery congress on
health and wellbeing

ياسوج

پوستر

39/1/55-51

ياسوج

پوستر

39/1/55-51

اصفهان

پوستر

39/1/58-53

حسيني-لي نيکر ز -فاطمه
ودرزی
 -85نازآفرين حسيني–مرضيه

سالمندي يک بار اقتصادي

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

 -86مرضيه حسيني  -نازآفرين

پيامدهاي اجتماعي سالمندي

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

 -87نازآفرين حسيني -مرضيه

مقبوليت فرهنگي در بهداشت درمان

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

حسيني
حسيني -فاطمه آزاد ار
حسيني -شه نجفي

 -88فاطمه

ودرزی -

درآمد

س مت

مرضيه حسيني -فاطمه آزاد ار

 -89نسرين

رزمجويی -

توسعه شهري ر ستايي نابرابري س متي

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

مرضيه حسيني-فاطمه آزاد ار

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

-90شه نجفي-مرضيه حسيني

اشتغال زنان يک برابري اجتماعي يک نابرابري س متي

همايش ملي عوامل اجتماعي نابرابريهاي
س مت در ياسوج

ياسوج

پوستر

93/12/12-14

–91مرضيه حسيني-نازآفرين
حسيني-نسرين رزمجويي

Is there a relationship between Blood
transfusion and Hemorrhage-associated
?coagulopathy in resuscitation

كنگره بين المللي خون؛ بيماريها كاربردهاي
باليني آن

ياسوج

پوستر

34/8/15-14

 -92ه نجفی -ناز فرين
حسینی-مرضیه حسینی
 -98مرضیه حسینی  -ه
نجفی
 -94ه نجفی -مرضیه
حسینی
 -91مرمد ملپ زاده-مرضیه
حسینی-فاطمه حکمت زاده
 -97مرضیه حسینی-پرستو
راد -مرمد ملپ زاده
-97نازآفرين حسيني -ه
نجفی -مرضیه حسینی

ترلیل مفهو در ترقیقات کیفی

سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت 94/7/ 20-23
سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت
سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت
سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت
سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت
سومین همايش کشوری ترقیقات کیفی در علو
س مت

ياسوج
ياسوج

سخنرانی
کلیدی
پوستر

94/7/ 20-23
94/7/ 20-23

ياسوج

پوستر

94/7/ 20-23

ياسوج

پوستر

94/7/ 20-23

ياسوج

پوستر

94/7/ 20-23

ياسوج

سخنرانی
کلیدی

94/7/ 20-23

نقش مطال ات مقدماتی در پژوهش کیفی
ت میم پريری در پژوهش های کمی و کیفی:انتخا نمونه
مدل ها در مقايسه با تئوری
پارادايم زيربنايی برای ترقیقات کیفی
ساخت تئوری در ترقیقات کیفی



